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W dalszym ciągu o gospodarce odpadami
W poniedziałek 10 lutego został ogłoszony
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Rzeszowie, który oddalił skargę Spółdzielni
Mieszkaniowej w całości. Wystąpiliśmy o
uzasadnienie wyroku i kiedy go otrzymamy
poinformujemy Państwa o jego treści.
Wobec powyższego zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej złożył w dniu 11 lutego deklaracje
śmieciowe z poszczególnych nieruchomości, łącznie
22 szt. Zadeklarowaliśmy selektywną formę
gromadzenia odpadów. Opłata za nią wynosi 7
zł/os/m-c. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ
większość
mieszkańców
oczekuje
niższego
obciążenia finansowego za wywóz śmieci, co
gwarantuje zbiórka selektywna. Zważywszy na fakt,
iż większość mieszkańców od dawna segreguje
odpady, deklaracja zarządu wyraża praktykę i
oczekiwania większości. Na odwrocie publikujemy
zmienione od stycznia zasady segregacji odpadów
komunalnych. Co w przypadku gdy nie wszyscy
wyrażą chęć segregacji? Niestety, prawo lokalne
nie dopuszcza możliwości składania indywidualnych
deklaracji, a jedynie zbiorowe – dotyczące
wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.
Zatem albo wszyscy segregują, albo nie segreguje
nikt (o tej ułomności prawa lokalnego pisaliśmy już
wcześniej). Zarząd nie zmienił swojego stanowiska
w tej sprawie i nadal uważa takie rozwiązanie za
krzywdzące dla mieszkańców, a decyzję o złożeniu
deklaracji
podjął
jedynie
ze
względów
ekonomicznych i z uwagi na brak innych, aktualnie
dostępnych
rozwiązań
chroniących
interes
spółdzielców. Jednocześnie podkreślamy, że
pozbawienie mieszkańców prawa do decydowania w
tej sprawie uważamy za poważne odstępstwo od
zasad demokracji i że nie zrezygnujemy z dalszych
kroków zmierzających do zmiany tej sytuacji.
Do czasu podjęcia przez Burmistrza decyzji
dotyczącej złożonych przez Spółdzielnię deklaracji o
selektywnej zbiórce odpadów, członków Spółdzielni
obowiązują wpłaty na fundusz rezerwowy „opłata
śmieciowa” z zastosowaniem stawki za zbiórkę
nieselektywną. Wysokość tej stawki zmieniła się od
stycznia tego roku z 13,35 zł/os/m-c na 11 zł/os/m-c.
Opłatę obliczoną według takiej stawki należy
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wpłacać na blankietach zamieszczonych w
książeczkach czynszowych lub przelewem.
Jak już Państwo wiecie, zgodnie z uchwałą nr
185/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Radymnie, nie
ma dopłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin
wielodzietnych. Wniosek o taką dopłatę może złożyć
jedynie właściciel nieruchomości, a później ta ulga
finansowa ma trafić w bliżej nieokreślony sposób do
kieszeni lokatora. Jest to kolejny absurd w prawie
lokalnym dotyczący sprawy. Podejmowane próby
zmiany tej uchwały Rady Miasta nie znalazły posłuchu
wśród radnych i spełzły na niczym. Oczywiste jest
jednak, że rodziny wielodzietne, oczekujące na ulgi w
opłatach za gospodarowanie odpadami, nie powinny
ponosić konsekwencji złego prawa, dlatego zarząd
Spółdzielni podejmie próbę rozwiązania tego problemu.
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr
185/XXXIV/2013 „przez rodzinę wielodzietną
należy rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie
Miasta Radymno, składającą się z rodziców/
opiekunów prawnych (jednego rodzica/opiekuna)
mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w
wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w
przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje”.
Każda z rodzin wielodzietnych (według powyższej
definicji) zamieszkałych w budynkach Spółdzielni
Mieszkaniowej może złożyć w biurze zarządu lub
administracji oświadczenie, że właścicielowi
nieruchomości (czyli Spółdzielni Mieszkaniowej)
przysługuje dopłata z tytułu zamieszkiwania rodziny
wielodzietnej. Na podstawie tych oświadczeń zarząd
Spółdzielni złoży wniosek o dopłatę. Jeżeli
Burmistrz przyzna taką dopłatę, pomniejszy ona
zobowiązanie danej rodziny z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na
oświadczenia czekamy do 18 lutego.
Oprac. L. Trudzik
Rozliczenie ciepłej wody
Dostarczyliśmy Państwu rozliczenie ilościowowartościowe zaliczek na ciepłą wodę za 2013 rok. Koszt
podgrzania 1 m3 wody, zaliczkowany po 17,17 zł/m3,
okazał się niższy i wyniósł 16,24 zł/m3. Analizując
indywidualny wynik rozliczenia należy zwrócić uwagę
czy jest on związany z niższą ceną czy ilością zużytej
wody.
Przypominamy,
że
istnieje
możliwość
indywidualnej zmiany zaliczkowanej ilości wody.

